
Одржани протести „1 од 5 милиона“ широм Србије; Провокатори покушали да изазову инцидент у Куршумлији; Бранислав Трифуновић: Организатора протеста у Неготину пребила тројица маскираних нападача у ходнику његове зграде
четвртак, 14 март 2019 21:30

Протест "Један од пет милиона" одржан је вечерас у Зрењанину, а грађанима су се
обратили студент права Петар Митов и драматург Синиша Ковачевић.

  

Митов је рекао да од самог почетка учествује у протестима "Један од пет милиона" који
како је навео, трају четвртину године.

  

"Многи ме питају шта ће ти то да сваке суботе излазиш на протесте, а ја им кажем
студирам право и не могу да издржим да све оно што учим на факултету губи смисао
само због једног човека, због Александра Вучића" рекао је Митов.

  

  

Овде смо у име младости, своје деце, не наседајте на подметачине, нема неслоге на
протестима, сви смо заједно против ове власти и хоћемо да јој видимо леђа, навео је
окупљеним грађанима писац Синиша Kовачевић на седмом протесту у Зрењанину. Он је
рекао да у Србији тренутно гори кућа, потребно је, нагласио је, гасити пожар.
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Синиша Ковачевић на протесту у Зрењанину: У Србији тренутно гори кућа,
потребно је гасити пожар

  

Писац Синиша Kовачевић захвалио се присутним грађанима што се окупљају на
протестима јер, како је навео, треба велика храброст у малој средини именом и
презименом иступити против власти.

  

– Доћерало је до дувара са оваквом влашћу, да нам људи одлазе из земље зато што су
гладни, да се породице виђају преко скајпа, зато питам да ли смо људи или гљиве ? Kад
ћемо ми то да живимо ? Шта то тражимо ? Мало правде и много слободе, ништа друго.
Тражимо изборе у којима ћемо јансо артикулисати своју вољу,у којој неће сви билборди
од Суботице до Ниша бити посвећени једном осмеху, са карактеристичним положајем
руку. Тражимо изборе у којима тај исти човек неће бити гост на свих пет националних
телевизија, сваке вечери и свакодневно.

  

Тражимо изборе којима се он неће довести на власт Бугарским возом, тражимо изборе
где се један глас неће куповати за једну црвену и флашу пелинковца, тражимо изборе у
којима неће бити пегланих листића, тражимо изборе где неће тетовиране главе са
дуплим списковима контролисати како се гласа, тражимо изборе где неће полтрони свих
полтрона сликати своје личне карте поред заокруженох његовог имена. Да ли је то
много питам – навео је Синиша Kовачевић у обраћању грађанима на протесту у
Зрењанину.

  

Навео је да један човек одлучује о свему и да је то превише посла за једну главу и једну
памет, подсетивши да је окружен полтронима а да су на местима министара неспособни
и неквалификовани ласкавци.

  

-Он са својом скромном памећу хоће да преговара о Kосову, о томе би да преговара са
ратним злочинцима, то не може. Зато дођите 13. априла у Београд, да покажемо да не
могу више овако да раде. Немојте да вам буде тешко, да вратимо престоницу свим
грађанима Србије – завршио је свој говор писац Синиша Kовачевић.
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Студент права Петар Митов из Београда навео је да у свим градовима кадар
напредњака снима протестанте и позвао их да поставе снимке на Инстаграм.

  

  

-Нећу да ћутим док један председник општине може да наложи убисто човека, не могу
да ћутим док тридесет људи противправно руши улицу у мом граду, не могу да ћутим док
се ратне избеглице протерују из хотела Бристол, не могу да ћутим када је пошта
партијски плен у рукама Пупс – наво је своје разлоге за протест студент Митов.

  

Грађанима је прочитана јединствена листа захтева иу свих 90 гравода, у којој се тражи
смена председника и свих високо позиционираних државних функционера. Окупљени
Зрењанинци су позвани на велики протест, заказан за 13. април у Београду након чега
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је уследила протестна шетња.

  

Куршумлија: Доведени провокатори покушали да изазову инцидент, грађани их
отерали

  

Оснивачи Савеза за Србију Драган Ђилас и Жељко Веселиновић и шеф одборничке
групе Савеза за Србију у Скупштини града Београда Никола Јовановић говорили су
вечерас на протесту „1 од 5 милиона“ у Куршумлији.

  

  

На почетку протеста се појавила група од око 15-ак људи, који су покушали да прекину
протест викањем и прекидањем говорника.
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Окупљени грађани им нису дозволили да прекину протест. Један од организатора
протеста из Куршумлије рекао је да је реч о људима који нису из тог града и да су
плаћени и доведени да изазову инцидент, а да им је „народ спонтано одговорио“.

  

Ђилас: Све се променило у ова три месеца

  

Драган Ђилас поздравио је окупљене грађане речима да је Куршумлија град који је први
уз Београд кренуо у протесте који су променили Србију.

  

„Питате ме шта се променило у ова три месеца колико проеттсујемо? Све се променил“,
навео је Ђилас и додао да ни у једном месту Александар Вучић, који је због масовних
грађанских протеста кренуо у измишљену кампању „Будућност Србије“, више не може да
скупи ни хиљаду људи.

  

„Неће више људи да иду за Вучићем, схватили су да нема ту будућности, да нема идеја,
да све што је обећао – слагао је“, поручио је Ђилас.

  

Ђилас је истакао да је Куршумлија град од којег је држава увек узимала, град којег се
сете само за порез и регрутацију, град који је сијао стотинама Карађорђевих звезда, а у
којем је данас мрак. Људи из Куршумлије одлазе јер више не могу да издрже, навео је
он.

  

„Србија треба да се развија цела, а не само један њен део. Петнаест милиона евра дају
за гондолу у Београду, док Куршумлија умире. Није патриотизам дати три милиона евра
за јарбол док нам се школе гасе, болнице пропадају. Није ова земља толико сиромашна
да нам неко отвара фабрике и каже будите срећни са 25.000 динара. То је недостојна
плата за било какав посао“, поручио је Ђилас.

  

Ђилас је онима који су се „заклињали на Уставу, а сада би да прекрајају наше границе и
дају наше територије“, поручио да немају права на то:
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„Није идеја мењање граница, већ помирење између људи. Идеја је да радимо за плате
које су пристојне, да нам деца остану и да се школују овде, хоћу земљу у коју ће моја
деца моћи да се врате. Будућност је у томе да наша деца почну да се враћају и заједно
са нама граде државу, јер доста смо ратовали, доста смо живели лоше, време је да и
нама сване!“

  

Ђилас је казао да ће се Србија променити, и то ће се видети оног момента када више не
буде постојала ТВ Пинк која лаже људе, када више не буде било новина које сваки дан
прете новим ратовима.

  

Јовановић: У Куршумлији су људи од гвожђа, а гвожђе се не савија тако лако!

  

Потпредседник Народне странке Никола Јовановић поздравио је окупљене речима да су
„били и остали гвоздени“, прави потомци Гвозденог пука.

  

„Гвоздени сте зато што истрајавате упркос економској беди, лошој инфраструктури,
провокацијама са друге стране административне линије, али највише зато што
истрајавате упркос накарадној власти из Београда. Истрајавате јер не желите да
најгори одлучују о вашој судбини“, поручио је Јовановић.

  

Јовановић је истакао да актуелна власт иде „логиком да јој је Куршумлија непотребна“:

  

„Не требају им сведоци потпуно погрешне економске политике, не требају им сведоци
тога да млади одлазе а најстарији плаћају цех. Треба им пуста Куршумлија да би могли
сутра да кажу не „не вреди се ни борити за Косово и Метохију“. То је њихова логика.

  

Њих не занима развој сопствене земље, већ само да узму провизију од сопствене земље.
Не занимају их велике плате, јер кад су плате мале, јефтиније ће купити глас на дан
избора. Не занима их да љуи остану у Србији, јер што нас је мање, мисле да ће нас лакше
уценити. Зато са њима нема компромиса! Морају да оду!“

 6 / 12



Одржани протести „1 од 5 милиона“ широм Србије; Провокатори покушали да изазову инцидент у Куршумлији; Бранислав Трифуновић: Организатора протеста у Неготину пребила тројица маскираних нападача у ходнику његове зграде
четвртак, 14 март 2019 21:30

  

Он је казао и да се власт преварила мислећи да „Пинком могу да нам попију сву памет“, а
заборављају да је ово „народ Тесле и Пупина“.

  

„Помислили су да ће нас уценом и немаштином сломити, али заборављају да су у
Куршумљи људи од гвожђа, а гвожђе не може лако да се савије“, поручио је Јовановић.

  

Веселиновић: 13. априла сви у Београд да најуримо лоповску власт!

  

Један од оснивача СзС и председник Удружених синдиката Србије „Слога“ Жељко
Веселиновић истакао је да му је велика част што говори пред грађанима Куршумлије и
позвао их да 13. априла дођу у Београд на велики народни протест да „заједно најуре
лоповску власт“.

  

„Све ћемо вратити на своје место. Радници ће живети достојанствено, неће радити за
25.000 динара, већ за минимум 350 евра код свих оних који добијају субвенције од
државе. Бићете обештећени ви борци који сте гинули пре 20 година бранећи нашу
државу, а данас исти они који су тада отимали станове и новац, терају људе у рат“,
поручио је Веселиновић.

  

Он је додао и да министра одбране Вулина треба да буде срамота, јер „са 50 година иде
да учи како се држи пушка, а кад је требало да ратује, он је дезертирао“.

  

Иако се власт труди да фингираним статистикама лажира стварност, истина се више не
може сакрити, а то је да је Србија постала земља у којој је радничка класа дотакла дно,
навео је Веселиновић. „Све што Александар Вучић изговори јесте лаж, али на сву срећу,
Србија се пробудила“, поручио је он.

  

Протест одржан и у Тополи
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Протест "Један од пет милиона" одржан је у Тополи уз шетњу грађана незадовољних
актуелном влашћу у држави на челу са председником Александром Вучићем и локалном
коју предводи председник Скупштине општине Драган Јовановић.

  

Хирург из Крагујевца Владимир Ђорђевић рекао је да је оно што не ваља у Србији "прича
без краја" и да у ствари, ништа не ваља.

  

Он је рекао да је у држави све лажно - лажни председник који крши устав сопствене
земље, лажни премијер који служи као декор диктатури, министри са лажним
дипломама, лажни и "умоболни" пројекти које никада неће завршити, гондоле,
новогодишње расвете, метро, фонтане, "Београд на води".

  

Ђорђевић је рекао да су народ и држава уништавани у протеклих 30 година, најпре
'90-тих ратовима, санкцијама и бомбардовањем, 2000-тих неспретним и пљачкашким
приватизацијама и урушавањем правног система и институција.

  

"Све до финала 2012. године када почиње тоталитаризам једне секте која убрзано
пљачка и уништава све чега се дохвати", рекао је Ђорђевић.

  

Протесте је назвао "тихом револуцијом" и борбом за опстанак појединаца и државе.

  

"Ову тиху револуцију још не смемо претворити у јуриш на ветрењаче јер онда смо
пропали брзо. Морамо бити упорни", рекао је Ђорђевић.

  

Казао је да у овом моменту имамо само један "метак" и ако га испуцамо прерано или
прекасно промашили смо.

  

"Другог метка нема, не смемо промашити, не смемо изгубити ову шансу која нам је
пружена", рекао је Ђорђевић.
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Крај протеста је, по његовим речима, када оду Вучић и његова "камарила".

  

Он сматра да протести имају ефекта, власт је у паници и пред расулом, јер је њихов
"монолитни" систем почео да се урушава.

  

"С друге стране опаметили смо и тупаву опозицију, натерали смо је да се уједињава.
Надам се да су схватили да је општи интерес увек испред појединачног", рекао је
Ђорђевић.

  

Гимназијалац из Тополе Стефан Јовановић је рекао да верује у промене у Србији.

  

"Хајде да заједно зауставимо ову агонију, да се сви храбро боримо за своју будућност, да
се најбољи тако и осећају, да раде и граде", рекао је Јовановић.

  

Суграђане је позвао на ново окупљање за недељу дана и подсетио на латинску изреку
"Где је слога, ту је и победа".

  

Са говорнице се чуло и да се наставља бављење факултетском дипломом дугогодишњег
председника општине Топола Драгана Јовановића.

  

Једном је, како је речено, Јовановић диплому стекао '97, па '98, а '99. му је диплома
изгорела и судски вештак сада тврди да је дипломирао 2006. у Новом Саду индустријски
менаџмент.

  

Како је истакнуто на протесту, истражује се и службени возни парк Јовановића односно
шта је са "пежоом", вредним милион динара, који је "нестао" у последња два и по месеца.
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Одржан пети протест „Један од пет милиона“ у Неготину

  

На простору пред спомеником Ђорђу Станојевићу у Неготину, пети пут је одржан
протест „Један од пет милиона“.  Окупљеним Неготинцима вечерас се најпре, у име
организатора, обратила Љиљана Рајић која је говорила о слободи.

  

  

– Овде смо да нађемо слободу и да не дозволимо да никада више оде. Не морамо је
грчевито држати када је добијемо, довољно је да је удишемо, да је осећамо како лепрша
око нас, да је више никада не будемо жељни. – казала је поред осталог Љиљана Рајић,
јавља наша дописница из Неготина.
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Strahinju Ćirića,jednog od organizatora protesta u Negotinu,su večeras prebila trojica
maskiranih napadača u hodniku njegove zgrade!!A kako ste vi ?

  — Branislav Trifunovic (@BrankoBranislav) March 14, 2019    

Неготинцима се обратио и Дарко Аадамов, професор историје у две сеоске и
неготинској Техничкој школи.

  

– Стање у школама је никада горе. Питате за дисциплину у школи. Да ли то неко
смишљено ради и одузима ауторитет наставницима? Да ли нам неко смишљено везује
руке и да ли неко смишљено протура и промовише разне скарадности како би се
друштво потпуно растурило? – запитао се Адамов, подсећајући да  посао наставника
није само предавање градива него и морално васпитање и очување образа.

  

– И како ми то да радимо, ако ћутимо. – казао је Адамов наводећи да данас многи ћуте,
али да има и оних који имају срце и храбрости да нешто кажу.

  

– Народ не пристаје  ни на уцене, ни на клањање. Народу је доста свега – рекао је
Дарко Адамов, након чијег обраћања је око 150 учесника протеста „Један од пет
милиона“ прошетало уобичајеном трасом. За идућу четвртак заказано је ново протесно
окупљање у Неготину.

  

  

Књажевац: У Србији постоји само један закон, то је воља једног човека

  

У Књажевцу је одржан пети по реду грађански протест. Окупљеним грађанима
обратили су се Милојко Пантић и Срђан Миливојевић.
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  Пето по реду протестно окупљање одржано је вечерас у Књажевцу. Овог четвртка преднезадовољне Књажевчане стали су Милојко Пантић и Срђан Миливојевић, преноси ГласЗајечара.  Осврћући се на актуелно стање у земљи Милојко Пантић је рекао:  „Пре све недеље ухапшени су полицајци који су се у слободно време бавили пљачком.Ухапшени су док су пљачкали пошту. Нешто пре тога полиција је ухапсила попове кодкојих је пеонађена извесна количина дроге.  Црква има својих десет заповести, цивилизоване државе имају закон, а у Србији постојисамо један закон, а то је воља једног човека, према свих пет милиона.“  У свом даљем обраћању Милојко Пантић је додао:  „Питам себе, а питам и вас: каква је то држава када они који треба да чувају ред ипоштовање закона краду, када попови дилују дрогу, кад је старлета посталапредседница општине, када је власник печењаре постављен за директора Колубаре, ашофер за министра рада?“    Књажевчанима се обратио и Срђан Миливојевић из Крушевца, некадашњи активистаОТПОР-а.  Након обраћања говорника уследила је миена протестна шетња.  Наредни скуп заказанје за идући четвртак.  (Бета, Данас)  
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